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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CAMPUS CORNÉLIO
PROCÓPIO

PROGR. DE POS-GRAD. ENGENHARIA ELETRICA

 

EDITAL Nº 04/2022

RESULTADO FINAL DA PRIMEIRA ETAPA DE SELEÇÃO E CHAMADA PARA
A ENTREVISTA

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE), da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Cornélio Procópio, no uso de suas atribuições, torna pública o
resultado FINAL da primeira etapa de seleção, por ordem alfabé�ca, a data e os horários, para realização
da Entrevista no Processo de Seleção referente ao Edital 04/2022 - PPGEE-CP, conforme segue:

Todos/as os/as candidatos/as abaixo relacionados/as deverão par�cipar da segunda etapa de seleção
(entrevista), que ocorrerá de forma remota, via Google Meet, no dia 27 de fevereiro (segunda-feira), às
09h. Os candidatos deverão entrar no respec�vo link de acesso do Google Meet, no horário informado
acima e serão chamados individualmente, por ordem alfabé�ca, para entrevista com a Comissão de
Inscrição e Seleção. A ausência do candidato no horário informado implica na sua desclassificação do
processo de seleção.

Informamos ainda que os meios de acesso à entrevista, assim como problemas de comunicação é de
inteira responsabilidade do candidato.

O link para acesso da segunda etapa de seleção (entrevista) será encaminhado, mais próximo à data da
entrevista, no e-mail de cada candidato.

 

CANDIDATOS/AS

 

Aylla Rafaela Menezes Guedes

Caio Carlos Vasconcelos de Aguiar

Hugo Silva Rodrigues

Joachim Ngodie Tuepagouon

João Augusto Carvalho Neves

Le�cia de Morais Cardoso

Lucas Rosalin Chaves de Sousa

Boletim de Serviço Eletrônico em 06/02/2023
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Pedro Lucas Teixeira Sega

Vinicius Mo�a de Oliveira

Welker Facchini Nogueira

 

 

 

Cornélio Procópio, 06 de fevereiro de 2023.

 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) SERGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA
SILVA, COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em (at) 05/02/2023, às 10:17, conforme horário oficial de
Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen�city of this document can be checked on the
website) h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador (informing the verifica�on code) 3244762 e o código CRC (and the CRC code) 0526354E.
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